Planeta invisible

El facebook serveix
per alguna cosa més?

Presentació
Quin ús en fem de les xarxes socials? Participem? I, com ho fem? Quins
avantatges i punts positius trobem del seu ús? I quins de negatius? Existeixen perills?
Aquestes i d’altres preguntes poden ajudar-nos a reflexionar sobre les
noves formes de relacionar-nos i mantenir contacte entre les persones.
A partir de l’anàlisi de les nostres experiències, veurem de quina manera
podem participar activament en elles. Per això, proposarem la creació
d’un blog o perfil de Facebook o si ja el tenim, us animeu a que augmenteu la participació de tota la comunitat que us envolta. i tot allò que ens
desperten també juga un paper molt important.

Objectius educatius
•

Participar en la creació d’un grup de Facebook o blog

•

Comptar amb una nova via de comunicació amb companys, monitors, família i comunitat.

•

Conèixer la utilitat i privacitat de les xarxes socials.

•

Reflexionar sobre els avantatges, desavantatges i perills de les
xarxes socials.
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Activitats

Creem o revisem el nostre Facebook o blog?

Tenim facebook o algun tipus de blog a l’entitat? Si? Doncs
Coneixem bé quines són les xarxes socials que li fem una ullada a veure com el tenim? Quin ús li donem?
Qui participa? El coneix tothom, infants, famílies, escoles,
existeixen?
etc...?
Facebook, Tuenti, Google +, Twitter, Myspace, LinkedIn,
No el tenim fet? Doncs què tal si obrim un com a grup? És
Xing, Viadeo o Flickr composen la majoria d’aquestes. Sainteressant que els infants i joves participin en la seva creabem identificar-les? Sabem reconèixer el seu logo? Potser
ció per conèixer el procediment i la utilitat que té.
podríem intentar dibuixar-lo o buscar-lo a l’ordinador o
Fem de reporters!!
qualsevol altre dispositiu que tinguem disponible.
Quines d’aquestes són genèriques? Quines s’encaminen Què tal si impliquem a tota la entitat en el manteniment de
més a la recerca de feina? O al manteniment d’algun hobby? la nova eina, tot creant notícies del seu interès?
Podem trobar informació al respecte a les següents pàgines: De manera conjunta, amb els diferents grups podem realitzar els següents passos:
•
https://canaltic.gencat.cat/web/canaltic/xarxessocials/detall/-/asset_publisher/qr6G/content/ •
Pensar què ens agradaria donar a conèixer de les
tipus-de-xarxes-socials
nostres activitats
•

http://www.fci.cat/wp-content/uploads/2010/12/ •
guia-xarxes-socials.pdf
•

Sabries posar nom a tots aquests símbols? Juguem?

•

Redactar els diferents posts o notícies
Fer fotografies o seleccionar-les d’aquelles que tinguem fetes.
Penjar les notícies i/o fotografies

•

Fer comentaris de les notícies o fotografies d’altres
grups.

•

Penjar enllaços relacionats amb les notícies.
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Qui ens visita? A qui convidem?

Valoració

És important que donem a conèixer la nostra eina entre amics,
familiars, altres entitats municipals, etc. Podem animar-los a •
•
que ens escriguin comentaris, suggeriments, etc.
•
D’igual manera, podem visitar altres blogs o Facebooks d’altres
•
entitats i comentar les seves notícies i/o fotografies.
•

Avantatges, desavantatges, perills?

•

Recursos

•
Número de notícies publicades.
Número d’imatges publicades.
•
Número de comentaris rebuts a les diferents entrades.
Número d’amics o sol·licituds de seguiment del nostre
blog o facebook.
•
Interès i satisfacció mostrat en la creació i manteniment
de la pàgina creada
Utilitat de la nova eina.

Fóra bo reflexionar entre tots i totes sobre quines coses positives ens ofereix la tecnologia i les xarxes socials: possibilitat de
comunicar-nos amb altres amb més facilitat (en qualsevol lloc o
en qualsevol moment), compartir imatges i tenir-les disponibles
sempre, etc.
Com a desavantatges podem encetar el debat sobre la possibilitat o no de disposar de les eines necessàries pel manteniment
d’una xarxa social: ordinador, càmera o mòbil, connexió a internet....

Per crear un grup de facebook: https://caes.facebook.com/
Usos
i
aplicacions
de
Facebook:
http://
www.slideshare.net/jordigraells/facebook-todo-lo-quequieres-saber-y-nadie-no-te-ha-explicado
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/
menuitem.b0a17265de7597f4dd0181dfb0c0e1a0/?
v
g
n
e
x
toid=61299137947e3210VgnVCM1000000b0c1e0aRCR
D&vgnextchannel=61299137947e3210VgnVCM1000000
b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

·

D’igual manera podem parlar dels perills relacionats amb la privacitat: amics convidats, continguts publicats, manipulació de
les imatges que es pengen, falses identitats, etc.
Un perill a destacar, són les addiccions en l’ús de les xarxes i el
consum del temps i aparells que porta associat.
Podem fer-nos preguntes al voltant:
quantes hores destino al dia a connectar-me a qualsevol xarxa
social?, Què obtinc amb el seu consum o què perdo amb ell?,
etc.
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